
å dobbelt så meget ud af din underholdni
F

med en 

Få dobbelt s

TFT LCD-sk

fotos – perfe

Fordy
• Afsp
• Afsp
• Del 

Komf
• 7" T
• Ople
• Gør
• Indb

For ul
• Sma
• Op 
• Del 
ng

ekstra TFT LCD-skærm

å meget ud af din underholdning på rejsen med Philips PET707, der har to 7" 

ærme! Tilslut simpelthen den anden skærm for at dele DVD-film eller JPEG-

kt til underholdning i bilen. Leveres med beslag til smart montering i bilen.

b dig i AV-underholdning på farten
iller DVD, DVD+/-R-, DVD+/-RW og (S)VCD-diske
iller MP3-CD, CD- og CD-RW-musik
JPEG-billedfiler med Picture CD

ortabel visning overalt
FT LCD-farveskærm til kvalitetsoplevelser
v film i 16:9-widescreen-format

 fornøjelsen større med dobbelte TFT LCD-skærme
ygget kvalitetsstereohøjttaler

timativ komfort
rt montering i bilen giver brugervenlighed
til 2 timers afspilning med genopladeligt batteri*
underholdning via stik til flere hovedtelefoner
 

Philips
Bærbar DVD-afspiller

PET707

PICTURE



 

Billede/display
• Skærmtype: LCD TFT
• LCD-panel: Anti-refleks polarisator
• Lysstyrke: 200 cd/m²
• Diagonal skærmstørrelse ("): 7 tomme
• Opløsning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
• Kontrastforhold (typisk): 250:1
• Effektivt betragtningsområde: 154,1 × 86,6 mm
• Pixel-størrelse: 0,107 (B) × 0,370 (H) mm
• Svartid (typisk): 30 ms

Lyd
• Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede 

højttalere)
• Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefon)
• Signal/støjforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB 

(øretelefon), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning
• Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, 

Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/
CD-RW, DVD+R/+RW, CD

• Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, 
Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, 
Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, 
Langsomt fremad, Zoom

• Video afspilningssystem: NTSC, PAL

Audio Playback
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
• Understøttede filsystemer: ISO-9660, Jolliet
• MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Tilslutningsmuligheder
• Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
• AV-udgang: Komposit (CVBS) × 1
• DC indgang: 9-12 V
• Hovedtelefonstik: 3 x 3,5 mm 

stereohovedtelefoner

Komfort
• Indikator for batteriopladning
• Stødsikker

Tilbehør
• Lysnetadapter: AY4130/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
• Batteripakke: AY4389 (genopladelige DC 7,4 V Li-

ion-batterier)
• Kabler: 1 × AV-kabel, 1 × strømkabel
• Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
• Fjernbetjening: RC810 (kreditkortformat, 38 

taster)
• Brugervejledning: 16 sprog
• Netledning: 1 stk.
• Anden LCD-skærm: 7" TFT LCD × 1 stk.
• Smart montering i bilen: 2 stk.

Dimensioner
• Mål på ydre emballage: 480 x 280 x 300 mm
• Enheder pr. kolli: 3
• Ydre emballage, vægt: 9,1 kg
• Emballagetype: D-box
• Mål på emballage (B x H x D): 

285 x 255 x 155 mm
• Mål på produkt (B x H x D): 202 x 40 x 149 mm
• Produktvægt: 0,86 kg
•
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